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|erry Koenig - giturysta
i pedagog. Na stale mieszka
w Niemczech gdzie uczy gry
na gittre, nagrywa w swoim
prywatnym studio i koncertuie.
Laweat wielu konkurow
polskich i zagrmicznych, m.in.
Konkusu RTV w Pary2u w
1981 roku i w Belgradzie w
1984. Dokonal wielu nagrari
telewizyjnych i radiowych.
Wydai p\dg CD, awiemj4c4
m,in. nagrmia na 21vo
aejestrowme podczas
koncertu w Koszalinie.

W harmonii
istotne s4

relacje migdzy

poszczeg6lnymi

stopniami
gamy.
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Na pocz4tek coS

o gamie

Material jakim dysponujemy
w harmonii moZna ograniczyö do
1 2 dZwigköw ro zmieszczortych w
odlegloSciach p6l tonöw. Tworz4
one gamg chromatyczn4. Odle-
gto6ö migdzy pierwszym i ostatnim
däwigkiem takiej gamy to jedna
oktawa. MoZna j4 przedstawiö tak
jak na ilustr.l.

DZwigki te odpowiadaj4 12

progom gitary np. od pustej struny
do progu 12.

fe6liby dobrze policzyc to jest

ich 13. Powodem tego jest to,2e
ostatni dZwigk jest juz tylko po-
wt6rzeniem pierwszego, a zarazem
pocz4tkiem nowej oktawy, np.,,e"
niskie i,,d'wysokie. Wyzsze lub
ni2sze oktawy dla samej harmonii
nie maj4 wigkszego znaczenia.

Niekt6re spo6r6d tych dzwig-
köw zajmuj4 miejsce szczeg6lne,

zazfiaczone wigkszymi kropkami.
Slowo oktawa kryje w sobie licz-
b9 8, bo wla§nie 8 dfwigköw jest
podstaw4 gamy diatonicznej, ktör4
otrzymamy po odrzuceniu däwig-
k6w pozostalych. Wygl4daö bqdzie
to w sposdb przedstawionyna
ilustr.2.

Taka gama, o takim rozstawie-
niu d2wigk6w i stosunk6w mig-
dzy nimi jest podstaw4 wszelkiej
harmonii. Ten obraz powinni6my
zawsze mieö przed ocryma.Poprzez
odrzucenie pewnych dZwigköw po-
wstaj4 luki, k6re deryduj4 o tym,
2e odleglo6ci migdzy poszczeg1l-

Jerzy Koenig

Harmonia dla gitarzystow (2)

Harmonia to obok melodii i rytmuieden z gl6wnych elementöw muryki. Samo slowo wywodzi
siq z greckiego - zgodnoSA|a,d, bo harmonia decyduje wlaSnie o porzedku miqdzy diwiqkami.
Znai4cieizasady lepiej zrozumiemy sw6j instrument, a tak2e strukture wykonywanych utworöw.
ZnajomoS( harmonii to droga do umiejqtno5ci akompaniowania, improwizacji, a nawet
kompozycji.
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nymi dZwigkami nie s4 r6wne. Taki
rozstaw jest jednakowy we wszyst-
kich tonacjach, tzn. 2e wystarcTy
znaö reguly w jednej tonacji, a

wszystkie inne to rylko przesunigcie
w 9619 lub w d6l od tej danej. Naj-
lepiej wyobraziö sobie to w sposdb

przedstawiony na ilustr. 3

Kropki szare przedstawiaj4 to-
nacjgwyLsz4o p6l tonu od tej danej
Iub ni2sz4. Stosunki migdzy nimi
pozostaj4 wci42 te same.

Przenie6my teraz ten schemat

na gryf gitary. (Ilustr.4 i 5)

I eizeli pr zy jmiemy pierwsz4
czarn4 kropkg za däwiEk,,c'l wtedy
il.4 bgdzie odpowiadaö czatnp

oznaczeniom z 1.3 a i.5 to nic in-
nego jak przesunigcie iato6ci o pöi
tonu w döl (szare kropki poni2ej).
DZwigki reprezentowane ptzez sza-

re kropki powyiej rozpoczyralyby
siq od drugiego progu, itd.

Celowo unikam narazie nazw
dZwigkdw, bo to one wlaSnie utrud-
niaj 4 zr ontmienie sedna sprawy. W
harmonü istotne sq relacje migdry
poszczegölnymi stopniami gamy.
Te_stopnie wlaSnie s4 reprezento-
wane ptzez pov,ryzsze znal<t. Za-
miast konkretnych nazw däwi9k6w
znacznie lepiej jest my6leö o kolej-
no5ci, kt6r4 za)muj4w gamie, tote2

ponumerujmy je (Ilustr.6)
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To nastgpny obraz, ktörym
warto operowaö w swojej wyobrat-
ni: o takiej numeracji i o takim
rozstawie. Kreski w nawiasach to te
brakuj4ce dzwigki.

lnterwaly

Interwaly okre6laj4 stosunki
migdzy tymi stopniami gamy. Se-

kundq nazywamy wzajemny stosu-
nek s4siadujqcych ze sob4 stopni
gamy np. I-2, 4-5, 7 -8 itd. Tercjq z
kolei nazylvamy takie stosunki jak:
l-3,4-6,6-8, tzn. kiedy jedno miej-
sce jest przeskoczone. Slowo inter-
wal nie okre§la jeszcze konkretnej,
absolutnej odleglo6ci. Tercja mo2e
byö np. nawet mniejsza od sekundy.
To czgsty bt4d my6lowy, ktöry pro-
wadzi do trudnoSci zpii-niejszym
zrozumieniem baÄziej skompli-
kowanej harmonii. Nie naleäy tu
my6leö o ilo5ci pöltonöw tylko o
wzajemnym stosunku dw6ch miejsc
w gamie.

Dalsze interwaty to: kwarta,
kwinta, seksta, septyma, oktawa,
nona , decyma, undecyma, duode-
cy m a, t e rc de cy ma. lstrueje jeszcze

p ry m a, kt6r a przedstawia wzaj emny
stosunek dwöch dzwigkdw na ta-
kim samym stopniu gamy (i wcale
nie musi oznaczai tej samej wyso-
ko6ci). Nazwy interwal6w pochodza
od stosunku pierwszego stopnia
gamy do innego - i tak l«,varta to
odlegloriö czwartego w kolejnosci
stopnia gamy od pierwszego (lub
teiz inaczej: czwarty w kolejno6ci
stopieri, kwinta to pi4ty itd.). Nazwy
te oczywi6cie stosowane s4 tak2e
bardziej niezalelnie, tzn., äe l«,vart4
nie jest tylko 1-4 ale i 2-5,3-6 itd.
Zauwazmy,ie liJ'o6( cyfr zawsze
zgadza sig z Lazw4i 1-5 to kwinta,
bo 5 cyfr (1,2,3,4,5), tak samo jak
2-6 (2,3,4,5,6).

Teraz dopiero moiemy möwiö
konkretniej:

Sekunda migdzy stopniami 3-4
jest mala, bo migdzy nimi nie ist-
nieje 2aden inny däwiqk i odpowia-
da odlegloSci I p6honu. Na gitarze
np. pusta struna el i fl na pierw-
szym progu, czybröLnica I progu.
Sekunda 1-2 jest wielka, bo istnieje
migdzy tymi stopniami dzwigk
(maiejsza kropka jak w ilustr.l).

Id4c dalej tym tropem:
Tercja l-3 jest wielka, bo nale2y

dodai jeszcze dwa brakuj4ce dfwig-
ki (w sumie s4 to 4 p6hony) atercja
np. 3-5 jest mala, poniewa2 istnieje
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Interwal nie
okreSla jeszcze

konkretnej,

absolutnej

odlegloSci.

1 2 34 5 6 78
C) C) C) C) (.)

tylko jeden dzwigk dodatkowy po-
migdzy nimi (3 pöttony). Dalej:

I(warta - czysta (ale te2 zwigk-
szona).

Kwinta - czysta (ale te| zmniej-
szona)

Tryton - kwarta zwigkszona
(4-7) i kwinta zmtiejszona (7-4)
to tryton. Warto zauwazyö,ze oba
interwaty maj4 jednakow4 iloSö
pöltonöw i enharmonicznie (nie-
harmonicznie) to to samo, ale har-
monicznie nie. Kwinta pozostanie
'kwint4 riezalezrie od jej wielko6ci.
h, c,4 e, f to 5 cyfr a wigc kwin-
ta. Enharmoniczny tok my6lenia
bardzo moze zaszkodzit poniewa2
harmonia budowana jest harmo-
nicznie.Wai1siE tu losy zrozumie-
nia harmonü. Dla harmonii to nie
jest obojgtne.

Seksta - mala lub wielka (lepiej
ne liczyö p 6honöw, bo za dttio,
tylko dodaö do kwinty I pdlton
w malej lub 2 pdltony w wielkiej.
Nalezy tu wykorzystaö fakt,2e
wsrystkie (opr6cz 7-4) kwinty w
naturalnej gamie s4 jednakowe tzn.
czyste, czyli 7 p6ltonöw).

Septyma - mala lub wielka
(najlepiej odj4ö od oktawy dwa dla
ma§ lub I pdlton dla wielkiej).

Oktawa - czysta.
Nona - mala lub wielka (b1'wa

te2 zwigkszona).
Nie obawiajmy sig tej ilo6ci

informacji. Podajg je dla ogölnej
orientacji. Bgdziemy je omawiaö
j e szcze b ar dziej szczegdlowo w
kolejnych odcinkach. Na razie wa2-
ne jest zrozumienie systemu. ]est to
wsrystko niepotrzebnie skompli
kowane i na dzisiejsze czasy malo
logiczne, ale wywodzi sig to z histo-
rii tworzenia siq harmonii i trzeba
jako§ztymLryö.

Zapis nutoury

W systemie zapisu nutowego
nie ma nale2ytego miejsca dla
dZwiqköw pomigdzy glöwnymi
stopniami gamy (mniejsze kropki z
ilustr.l) jako osobne, r6wnoprawne
znaki.

Aby je w og6le jako6 zapisa(
trzeba siq nieZle nakombinowaö.
Praktycznie traktuje sig je jako
prryczepkg do tych gldwnych, np.
dzwiqk miEdzy c i d mo2na zapisai
jako cis (przyczepka do C) lubjako
des (przyczepka do D). Ale nie
tylko: mo2na te2 jako podwdjnie
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podwyzszone h cryli hisis. W czYm

sq one gorsze? To wla6nie historia
muzyki Poszla takim torem.

Z istnienia 12 d,finri9k6w chro-
matycznych nasi przodkowie nie

zdawali sobie po prostu sPrawy.

O diwiqkach pomigdzy nimi nie
chciano nawet slyszeö, bo niehar-
monizowaly dobrze z innymi. Ttze -

ba ich w tym zrozumiet, SPiewali i
grali to co wydawalo im sig ladne

i proste.
Przez dluzszy czas panowala

tzw. pentatonika, czyli skala pigcio-
tonowa (Ilustr.7). A wla6ciwie to
dalej panuje,cala muzyka rockowa
oparta jest przeciei, na jej podsta-

wach. Wszystkie Negro Spirituals to
gl6wnie skale pigciotonowe.

)ak widaö brakuj e f - czwartego

stopnia naszej o§miostoPniowej
skali oraz h - si6dmego stoPnia.

Dodanie tych dwöch dzwiqkdw
bylo duzym krokiem naprz6d'.
(Ilutr.8)

skala o§miostopniowa

PlLniejsze uzupelnienie skali o

kolejne a di.wigl<t doprowadzilo do

dzisiejszej l2-tonowej gamy chro-
matycznej.

P owyLsze wyj a6nia dlaczego

nie ma dla nich miejsca w sYstemie

zapisu. Pojawily sig zbyt p6äno w
Swiadomo6ci ludzi, a na jak46 gene-

ralnq zmiang zapisu na razie siq nie

zapowiada choö byloby to chyba
korrystne.

W nastgpnym odcinku zaimie-

my sig jui budow4 akord6w oczY-

wi6cie tak2e w oparciu o technikq
gitarow4.

Jak skutecznie
wakzye ztremE? (s)

Objawy firy czne (psychosoma-

tyczne) tremy, omdwioue Przeze
mnie do tej pory mog4 przYbieraö

nieco ostrzejsz4 formq, zwlaszcza

kiedy do glosu docho&i czYnnik
psychiczny, w6wczas w trakcie wY-

stgpu mo2emy do6wiadczf jeszcze

takich odczud jak:
1. Uczucie sucho6ci w ustach [pkt 6]

2.Zakl6cenie sluchu i wzroku

lpk+l
[ponadto]

3. Zaburzenie uwagi
4.....Zatrnymanie PracY m6zgu w
pewnych momentachl'

(Tadeusz Wrofski fragm.
definicji tremy.(cytat przytacz. we

wprowadzeniu, Swiat GitarY nr 1

rr/rll 2004)

Sq to objawy firycarc - jednak
jakby -,,wyzszego rzqdu", nie dotY-

cz4 bowiem tylko,,mechanicznej"
sprawno6ci palcdw prawej lub lewej

rgki, ale mog4 bezpo6rednio wYbiö

grajqcego z toku gry (np.przeztzw.

chwilow4 lukg w pamigci), a w kon-
sel«vencji spowodowaö nawet Prze-
rwanie wystgpu.W takich PrtYPad-
kach zastosowanie bezPo6rednich,

,,firy cznycB' {rodk6w moZe okazaö

sig niewystarczaj4ce.
W jaki wigc spos6b mo2emY sobie

wdwczas pom6c? Do takich sPoso-

b6w a nawet konkretnych metod
naleiy stosowanie tzw. Technik

Relaksacyjnych, kt6re sq bardzo
pomocne w walce ze stresem kon-
certowym i stresem w og6le.

Podstawowe techniki relaksa-

cfne to m.in.:
- Technika Alexandra
- Technika Feldenkraisa
- Trening aut6geniczny
- Wykorzystywanie zjawiska
sprzgzeÄ zwrotnych w organizmie

W niniejszym artykule chciala-

bymprrybliLryö, a tfm samym za-

chgciö do stosowania Technfü Ale-
xandra, kt6ra jest chyba najbardziej

znara, cho ö j eszcze niedostatecznie
rozpowszechniona w nasrych

szkolach lnrnzy czny ch. Ze w zglgdtt

na du24 skutecznoSö znalazlaorra
szerokie grono zwolenniköw w6r6d

artyst6w - wykonawc6w muryki
(byö moie i gitarzyst6w)
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MonikaWelc ukoriczyta
Akademig Muzycznq w Kra-
kowie w Hasie gitary st. wykl
Krzysztofa Sadlowskiego
(1998). Od 10 lat praoje jako

nauczyciel grf na gituze w PSM

I st. w Laicucie oru w ZSM
nr 1W Rresrcwie.W krggu
jej zahteresowari znajduie sig

takir muyka jmowa (wsPol-

praca z big-bmdem). W 2003 r.

otvymalt o dznrcrenie Ministra
Kultury - Zdt2ony dzialacz

kultury.
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